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 Reports گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٩ اکتوبر ٢٠

  ؟گذرد یم چه افغانستان در

۴۶٢  

 یط) وناماي (افغانستان در» متحد «ملل یندگينما دفتر :شدند کشته یسالجار در ینظام ريغ ٢۵٠٠ از شيب

 مدت با سهيمقا در ٢٠١٩ تمبرسپ یال یجوال ماه از ما ۀديستمد و زحمتکش یھا توده تلفات که کرد اعالم یگزارش

 ريغ ٢۵۶٣ از شيب ماه ٩ در) وناماي (گزارش اساس به. است افتهي شيافزا درصد ۴٢ گذشته، سال در مشابه زمان

 یم نيقي به و دهيگرد ثبت که است یآمار نيا البته. شدند یزخم گريد ینظام ريغ ۵۶٧۶ از شيب و کشته ینظام

 ھم آن وجود با. باشد یم تعداد نيا از شتريب مراتب به گذشته ماه ٩ یھا یزخم و ھا کشته یواقع تعداد که گفت توان

 کشته آمار. است افتهي ريچشمگ شيافزا گذشته سال ده یھا ماه تمام با سهيمقا در گذشته ماه ٩ در انيرنظاميغ تلفات

  :است دهيرس نشر به ليذ شرح به ھا یزخم و ھا

 ٢۶یزخم زن ۶۶٢ و کشته زن ١ 

 ۶یزخم طفل ١٨٣٠ و شتهک طفل ٣١ 

 ۶٢ عامل یستيترور یھا گروه ريسا و یداعش و یطالب مزدور و تکاريجنا وحوش که است آمده گزارش نيا در

 رسانده تن ٣٩١٠ به را ھا یزخم مجموع و تن ١٢٠٧ به را ھا کشته مجموع که بوده انينظام ريغ تلفات از درصد

 ريغ ١١۴٩ مدت نيا در کابل یپوشال دولت انينظام و یئکايامر ريغ و یئکايامر اشغالگر یھا درنده ھمچنان. اند

 نيا اساس به انينظام ريغ تلفات در شيافزا ليدال از یکي. ساختند یزخم را ینظام ريغ ١١٩٩ و کشته را ینظام

 عامل که برد ادي از دينبا البته. است دهيگرد عنوان اشغالگر یھا درنده یئھوا یھا اتيعمل در شيافزا گزارش

 بوده یداعش و یطالب وحوش یسو از یانتحار حمالت انجام و یانفجار مواد یئجاه جاب انينظام ريغ تلفات یاصل

 و یطالب تکاريجنا وحوش نيب رو در رو یھا یجنگ سگ درصد ٢٩. سازد یم را تلفات مجموع درصد ۴٢ که

 را تلفات نيا گريد یھا یصدرد یئھوا حمالت درصد ١١ و یپوشال دولت انينظام و اشغالگر یھا درنده با یداعش

  .دھد یم نشان

  

 مزدوران و تکارانيجنا :گذاشت یبرجا یزخم و کشته ھا ده ننگرھار، تيوال در مسجد کي در مرگبار انفجار

 انينظام نيتر یجان و نيتر یوحش لغاري زمان از و گذشته سال ھجده طول در» جھاد «ۀبھان به یداعش و یطالب

 خون خاک به را ما ۀديستمد و زحمتکش ۀتوداز  ھزار ھا صد تاکنون یئکايامر ريغ و یئکايامر یھا ستياليامپر
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 و انهيوحش جنگ یھا طرف توسط ما مردم نيتر زيچ یب و نيتر ريفق از تن ھا ده که ستين یروز و دهيکش

 مسجد، مکتب، در. ندارد وجود یمرز و حد چيھ ما یھا توده کشتن یبرا. نشوند یزخم اي و کشته یجار یارتجاع

 یجا ھر در و یآموزش یھا کورس ھا، خانه هيتک دفتر، وم،ياستد ،یمسکون منازل ه،يقر بازار، سرک، شفاخانه،

  . کنند ینم غيدر برسند، یپوشال دولت انينظام و اشغالگر یھا درنده اي و یداعش و یطالب تکاريجنا وحوش دست که

 یولسوال در مسجد کي در یانفجار مواد یئجاه جاب با قرن تکارانيجنا ،یانسان ريغ و عيفج تيجنا نيتر تازه در

 یزخمرا  گريد نمازگزار ۵٠ از اضافه و کشته را نمازگزار ٧٢ از شيب ننگرھار تيوال) باال ده (نهيم ھسکه

 زانيم ٢۶ جمعه ظھر از بعد انفجار نيا. ختندير فرو نمازگزار ٣۵٠ از شيب سر بر را مسجد سقف و ساختند

 وحوش. ستين شيب یمفت ۀقص» جھاد «آنھا یبرا که دادند نشان یوحش تکارانيجنا و وستيپ وقوع به یلجارسا

 در استعمار و هيھمسا غدار یھا کشور یژيسترات قيتطب جز  ایهبرنام چيھ یداعش و یطالب مزدور و تکاريجنا

  . ستين یگريد زيچ یوداليف مهين – مستعمره افغانستان

  

 


